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Predkladá: Ing. Silvia Javorská 
                    riaditeľka MŠ Na dolinách  Trenčín  
 
 
 
 
Prerokované pedagogickou radou dňa  
 
 
 
 
Vyjadrenie rady školy zo dňa  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Rada školy súhlasí s obsahom Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 
podmienkach za školský rok 2021/2022. 
Predseda rady školy: Bc. Iveta Fraňová  
 
 
 
 
 
Stanovisko zriaďovateľa 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín  
schvaľuje / neschvaľuje   
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy Na 
dolinách Trenčín za školský rok 2021/2022. 
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SPRÁVA 
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  

 Materskej školy Na dolinách 27, Trenčín  
v školskom roku 2021/2022 

 
 
 
a) údaje o škole: 
 
Názov školy   Materská škola  
 
Adresa školy                            Na dolinách 27, 911 05 Trenčín    
 
Telefónne čísla                         0902 911 196 – riaditeľka MŠ 
                                                    0902 901 598 – trieda A 
                                                    0902 911 751                B 
                                                    0904 631 900                C 
                                                    0902 911 753                D  
                                                    0902 911 752                E 
                                                    0902 911 560                F 
     0911 770 412 -  G  
                                                    0911 046 635 – vedúca ŠJ  
 
Web                                            msnadolinach.edupage.org  
 
Kontakty                                    riaditeľka školy – Ing. Silvia Javorská 
                                                    silvia.javorska@ms.trencin.sk 
    0902 911 196 
                                                  zástupca – Mgr. Helena Pieťková 

                                                  helena.pietkova@ms.trencin.sk 
    0902 911 752 
                                                    vedúca ŠJ -       Mária Baco Siranová     
                                                    jedalen@zsdoltn.edu.sk 
 
b) údaje o zriaďovateľovi:    
 
Zriaďovateľ názov  Mesto Trenčín 
 
Adresa                                        Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín 
 
Telefónne číslo                          032/6504 111   
 
Adresa elektronickej pošty     trencin@trencin.sk         
                                          
 
 

mailto:silvia.javorska@ms.trencin.sk
mailto:helena.pietkova@ms.trencin.sk


c) informácia o činnosti rady školy, o činnosti poradných orgánov riaditeľa školy 
 
Rada školy pri MŠ Na dolinách bola zvolená:   8.10.2020  
 
Rada školy pri MŠ Na dolinách 27 Trenčín má funkčné obdobie 2020-2024 a má 7 členov. 
Do RŠ boli mestom potvrdení poslanci mestského zastupiteľstva.  
 
Pedagog. zamestnanci – Bc. Iveta Fraňová – predseda RŠ 
                                          - Čičmancová Erika  
Prev. zamestnanci         -  Kováčiková Marta               
Rodičia                             -  Cigánik Pavol  
                                          -  Beňová Janka   
Poslanci delegovaní       -  Bc. Vaňo Tomáš    
                                          -  Meravý Marcel 
                      
V šk. roku 2021/22 zasadala RŠ 1x – zasadnutie a vyjadrenie súhlasu prebehlo 
prostredníctvom mailu - /dokumenty na odsúhlasenie boli poslané na odsúhlasenie 
prostredníctvom mailovej komunikácie/ 
Riaditeľka školy oboznámila, prerokovala a dala na vyjadrenie súhlasu k: 

 návrhu na počty prijatých detí a počty tried v šk. roku 2021/22 

 informáciám o pedagogicko–organizačnom a materiálno-technickom 

zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu v šk. roku 2021/22 

 správe o výchovno–vzdelávacích výsledkoch školy za rok 2020/2021 

 
V uznesení bolo vyjadrenie súhlasu k predkladaným dokumentom  

Poradné orgány riaditeľky MŠ: 

Pedagogická rada - pedagogickí zamestnanci 

Metodické združenie - pedagogickí zamestnanci 

Iné poradné orgány riaditeľky: 

Združenie rodičov pri MŠ Na dolinách 

 

 

Pedagogická rada sa zaoberá riešením aktuálnych odborných otázok súvisiacich s výchovou 
a vzdelávaním. V šk. roku 2021/2022 zasadala 1- krát . 

Na svojich zasadnutiach prerokovala: 

 ŠtVP 

 Školský vzdelávací program, jeho zmeny 

 Školský poriadok MŠ 

 Plán práce MŠ 

 Pracovný poriadok 

 Plán vnútornej kontroly školy 



 Plán profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov  

 Podmienky prijímania detí do MŠ 

 Vedenie pedagogickej dokumentácie 

 Správu o výchovno - vzdelávacej činnosti MŠ, jej výsledkoch a podmienkach 

 Vyjadrovala sa ku koncepčným zámerom a návrhom na zvyšovanie efektívnosti  

             výchovy a vzdelávania v MŠ 

Uznesenia sa týkali prerokovania, schvaľovania a plnenia prijatých opatrení podľa programu 
pedagogickej rady a boli splnené.  

 
Členovia pedagogickej rady:  
Ing. Javorská Silvia    
Bc. Fraňová Iveta   
Čičmancová Erika   
Straková Miriam    
Fuseková Marcela 
Mgr. Štilichová Andrea    
Bohušová Janka 
Švajdleníková Tatiana 
Moravčíková Zuzana 
Mgr. Buchinger Katarína 
Vavrušová Jarmila 
Slováková Miriam 
Mgr. Lamačková Zuzana 
Mgr. Helena Pieťková 
 

Metodické združenie/ ďalej len MZ/ zasadalo 1- krát / 28.8.2020 /, pracovalo na základe 
schváleného plánu činnosti, na svojich zasadnutiach sa zaoberalo konkrétnymi výchovno- 
vzdelávacími problémami, vzdelávaním pedagogických zamestnancov. 

Vedúca MZ -  Mgr. Pieťková Helena 

Členovia MZ - všetky učiteľky školy 

 
d) údaje o počte detí v MŠ: 
v školskom roku 2021/2022: 
 
trieda Vekové 

zloženie 
Počet detí 
k 15.9.2020 

Počet detí 
k 30.6.2021 

Počet 
predškolákov  

Počet detí 
so ŠVVP 

učiteľky 

A 4 22 22 0 0 Tatiana Švajdleníková 
Zuzana Moravčíková 

B 4 21 21 0 0 Ing. Silvia Javorská 
Bc. Iveta Fraňová 

C 5-6 22 21 0 0 Marcela Fuseková 
Mgr. Andrea Štilichová 



D 5-6 23 23 0 0 Erika Čičmancová 
Miriam Straková 

E 2,5-6 8 11 /3UK/ 0 0 Mgr. Helena Pieťková 

F 2,5-3 21 23 24 0 Bc. Katarína Buchinger 
Jarmila Vavrušová 

G 3-4 20 20 0 0 Mgr. Zuzana 
Lamačková 
Miriam Slováková 

       
       
       
       
       

 údaje o počte zapísaných detí do MŠ v školskom roku 2021/2022 
 
Počet všetkých detí v MŠ 
od 01.09.2021 

Počet novozapísaných  
detí na šk. rok 2021-2022 

Počet detí 
predškolského veku 
od 01.09. 2021 

Počet evidovaných  
žiadostí 
( ktorým bolo vydané 
rozhodnutie o neprijatí 
a ani neboli prijaté na 
inú MŠ ) 

                      139 
 

                      39 46 0 

 
údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy v školskom roku 
2022/2023 
 
Počet 5-6 ročných detí zapísaných do  
1. ročníka ZŠ v šk. roku 2021/2022 

Počet odchádzajúcich detí do ZŠ 
od 01.09.2022 

Počet detí s odloženou PŠD 

                                  43 39 4 

    
e) údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 
zamestnancov školy v školskom roku 2021/2022: 
Počet všetkých zamestnancov školy:  19     
Z toho pedagogických zamestnancov: 13      
Nepedagogických  zamestnancov: 6                 
Z toho zamestnancov školskej kuchyne: 0                  
 
Meno a priezvisko 
učiteľa 

Titul Začínajúci 
učiteľ 

1. atestačná 
skúška 

2. atestačná 
skúška 

Kreditový 
príplatok 

6% 

Kreditový 
príplatok 

12% 

Silvia Javorská Ing.  áno    

Iveta Fraňová Bc.      

Marcela Fuseková       



Andrea Štilichová Mgr.      

Miriam Straková   áno    

Tatiana 
Švajdleníková 

      

Zuzana 
Moravčíková 

      

Miriam Slováková       

Zuzana 
Lamačková 

Mgr.      

Katarína 
Buchinger 

Mgr.      

Helena Pieťková  
 

Mgr.  áno    

Erika Čičmancová  
 

      

Jarmila Vavrušová 
 

      

f) údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov 
     
    Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady. 
 
g)  údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti: 
 
       -     Prezentácia MŠ na internetových stránkach Mesta Trenčín www.trencin.sk 

- Prezentácia MŠ na vlastných stránkach msnadolinach.edupage.org  
- Prezentácia MŠ na nástenkách v MŠ – pravidelné ukážky výtvarných prác detí 
-     Zapojenie sa do súťaží : Vesmír očami detí 
        Včely, včielky, včeličky 

- Zapojenie sa do projektu – „Čerstvé hlavičky“, Výzva Predškolák II. 
- akcie  s rodičmi sa z dôvodu pandemických opatrení tento školský rok uskutočnili 

v obmedzenom množstve, ostatné akcie: 
- Spoločné fotenie 
-Zdobenie tekvičiek 
- Vyrezávanie svetlonosov 
-Pečenie štrúdle 
-Pečenie osích hniezd 
- Ovocno-zeleninový piknik v triedach 

- Púšťanie šarkanov 

- Jesenné hrabanie lístia s deťmi 

- Katarínska diskotéka 

- Návšteva sv. Mikuláša v MŠ a odovzdanie sladkostí deťom 

- Mikulášska diskotéka s tombolou 

- Vianočná besiedka 

- Výroba a rozdávanie vianočných ozdôb 

- Karneval s diskotékou a tombolou 



- Deň Zeme a branná hra 

- Deň matiek 

- Deň vody 

- Športová olympiáda - Pingiun 

- Výroba, roznos a hľadanie „Veselých kameňov“ 

- Policajti v MŠ 

- Hasiči v MŠ 

- koncert Simsala 

- Skákací hrad 

- Hľadanie pokladu 

- divadielko Polepetko 

- prezentácia „Hmyzí hotel“ 

- Piknik 

- Ponožková výzva na podporu detí s Dawnovým syndrómom 

- Triedne fotenie 

- Rozlúčka predškolákov 

- Vedomostná hra – Poklad Edka-vševedka 

- Zdobenie vianočných medovníkov 

- Koncoročné výlety do okolia  

- Svetový deň mobility 

- výlet do ZOO Piešťany 

- Výlet na farmu v Piešťanoch 

-Výlet na Kyselkuv Záblatí 

- Návšteva knižnice v ZŠ 

- Tvorivé dielničky k Dňu rodiny 

- Výlet na zmrzlinu- Rodinný výlet do Haluzíc 

- prednáška s pani doktorkou v triede 

- koncoročný výlet Gazdovstvo Uhliská 

- brigáda s rodičmi na dvore 

- Deti deťom divadielko 

- Mesiac úcty k starším (októbrové aktivity) 

- kurz plávania 

- kurz korčuľovania 

- kurz inline korčuľovania 

 

Zápis do MŠ prebiehal štandardne od 03.05.2021 do 04.05. 2021 s osobnou prítomnosťou 
zákonných zástupcov a detí. Žiadosť mohli rodičia okrem osobného doručenia poslať e-
mailom, poštou, vhodením do schránky MŠ. O prijatí dieťaťa do MŠ rozhodla riaditeľka MŠ 
do 30.júna 2022. 

 



h)  údaje o projektoch, do ktorých je MŠ zapojená:  
 

 projekt „Čerstvé hlavičky“ 

 projekt výzva Predškolák II 
 

i) údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti:  
      V dňoch 09.02.2016-11.02.2016  vykonala Štátna školská inšpekcia kontrolu, ktorej 
      závery vo všetkých bodoch hodnotenia / stav a úroveň vyučovania a učenia, podmienky   
      výchovy a vzdelávania, riadenie školy / boli – na veľmi dobrej úrovni. 
 
       Závery: 
       Silnou stránkou školy bolo vymedzenie vlastných cieľov výchovy a vzdelávania v ŠkVP, 
kvalitné vypracovanie vnútorných predpisov, pokynov a usmernení, estetické a inšpirujúce 
prostredie, priaznivá pracovná klíma, dostatok materiálno-technického zabezpečenia, ktoré 
vytvorili pozitívne podmienky na realizáciu aktivít a plnenie vytýčených cieľov počas dňa. 
Silnou stránkou školy bola aj veľmi dobrá spolupráca so základnou školou, rodičmi, 
zriaďovateľom, s poradenskými a inými inštitúciami. 
 
j)  údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy:  
 
     Materská škola Na dolinách je typizované zariadenie pre predprimárne vzdelávanie. Má 7      
     tried, z toho 5 tried majú samostatný pavilón a dve triedy si umiestnené v priestoroch ZŠ 
Na dolinách. Každý pavilón má samostatný vchod, šatňu, WC, umyváreň, herňu, spálňu a 
dvor. Triedy na ZŠ majú spoločnú šatňu, umyváreň a dvor. 
 
Interiér materskej školy: 
Pozitíva: 
– MŠ  pavilóny A,B,C,D majú  komplet zrekonštruovanú kanalizáciu k 31.08.2021  

– MŠ pavilóny A,B,C,D,E majú vymenené okná a vchodové dvere 

– MŠ pavilóny B,C,D majú komplet vymenenú podlahovú krytinu 

– MŠ pavilóny A,B,C,D majú k 31.08.2021 zrekonštruované výdajovne stravy /nový obklad, 

elektroinštalácia, umývačky riadu a kuchynská linka/ 

– herne, spálne, umyvárne a šatne sú vybavené moderným nábytkom  

– UP a hračky sú zakúpené a spĺňajú požiadavky na moderné pomôcky k VVČ 

– v každej triede je nainštalovaná interaktívna tabuľa s notebookom, tlačiarňou a zapojený 

internet (okrem triedy E, kde interaktívna tabuľa chýba) 

– pavilóny majú komplet opravené sociálne zariadenia pre deti 

– vo vstupných chodbách tried A,B,C,D je zrekonštruovaná podlahová krytina k 31.08.2021 

– v triedach A,B,C,D sú zrekonštruované zamestnanecké toalety k 31.08.2021  



– - po rekonštrukcii kanalizácie vymaľovanie stien 

– MŠ zvýšila kapacitu MŠ zriadením novej triedy H 

– Vybudovanie novej triedy v existujúcich priestoroch MŠ v ZŠ – rekonštrukcia podláh, 

elektroinštalácie, zriadenie nových sociálnych zariadení k 31.08.2022 z rozpočtu MŠ 

a z výzvy Predškolák II 

– V triedach F,G komplet nový strop, maľovka, podlahové krytie a elektroinštalácia 

– vymenené regulačné hlavice na všetkých radiátoroch a 4 uzatváracie ventily v šachte,  

financované z rozpočtu MŠ v auguste 2020 

– vymenená dlažba na chodbe v hospodárskom pavilóne v máji 2020 z rozpočtu MŠ 

– kúpené regále do tried A,B,F,G na úschovu UP 

– - vybudovanie ihriska a nákup herných prvkov na dvor 

Negatíva: 
–      v nevyhovujúcom stave sú kryty na radiátoroch – radiátory tečú – nutná výmena vo     
všetkých triedach 
- rekonštrukcia výdajovne stravy v ZŠ a triede E 
- rekonštrukcia toaliet a podlahovej krytiny v triede E 
- zabezpečiť výmenu kobercov vo všetkých triedach 
- je nutné doplniť – zabezpečiť nový inventár a vozíky na prepravu stravy 
- vymeniť nevyhovujúce žalúzie za rolety v triedach a spálňach 
- zrekonštruovanie miestnosti pre oddych pre triedy G a H 
 

 
Exteriér materskej školy: 
Pozitíva: 
– samostatné dvory pre triedy A,B,C,D 

– rozsiahla zatrávnená plocha 

 
Negatíva: 
– vybaviť školský dvor ďalšími preliezačkami, lavičkami 

– zabezpečiť stojany na bicykle a kolobežky pre deti pri každú triedu 

– oplotenie okolo MŠ je poškodené – vandalizmus – neustále ničenie oplotenia 

/dobudovať 1 bránku/ 

– doplniť herné prvky 

– vyriešiť prístrešok pre smetné nádoby 



– opraviť hrdzavý plynovod, ktorý vedie vonkajškom  

– sfunkčniť verejné osvetlenie v areáli MŠ 

– vymeniť povrch poškodenej pevnej plochy dvorov a chodníkov, oprava múrov a 

pieskovísk 

 
 
k) informácie o oblastiach, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblastiach, v ktorých  
     má škola nedostatky: 
 
Pri celkovom zhodnotení činnosti materskej školy kladne hodnotím aktivity aj 
dosiahnuté  výsledky vo vých. – vzdelávacom procese. Učiteľky sú veľmi tvorivé, pracovité, 
dbajú na estetický vzhľad tried a šatní, pravidelné obmieňanie násteniek. Pestrosť aktivít 
zaručuje, že deti majú v materskej škole veľa zaujímavostí a každý deň je iný.  Vždy sa mali na 
čo tešiť, vždy bolo niečo, čo im spestrí deň a niečo, na čo sa tešia ďalší deň. Počúvame 
a snažíme sa, aby boli všetci spokojní. Kladne hodnotím spoluprácu s rodičmi, pomoc pri 
skrášľovaní okolia materskej školy. Deťom sme vytvárali veľa podnetných aktivít.  
Vo výchovno – vzdelávacom procese sme kládli väčší dôraz na využívanie interaktívnej tabule  
a nových učebných pomôcok. Využívali sme IKT technológie – online divadelné predstavenia, 
online diskusie....  

       
      Pozitíva: 
      -   pracovné nasadenie pedagogických zamestnancov,  
      -   slušnosť a láskavý prístup k deťom,  
      -   ochota všetkých zamestnancov pri plnení dôležitých úloh,  
      -   využívanie interaktívnych tabúľ 
      -   postupná oprava a rekonštrukcia materskej školy 
      -   spolupráca s rodičmi  
      -   kvalitná príprava detí na vstup do ZŠ 
      -   postupná modernizácia školy – využívanie IKT technológie, online besiedky, predstavenia 
      -   postupná rekonštrukcia interiéru 
                    
       Negatíva:  

-   obmedzenia prevádzky materskej školy z dôvodu pandemických opatrení – veľa 
administratívnej práce navyše 
-   zvýšiť využívanie web stránky MŠ ku komunikácii s rodičmi – edupage 
-   nemenovaný PZ – zástupca riaditeľa školy 
 - staré okná a dvere v niektorých častiach materskej školy – v priestoroch ZŠ 
 
    I napriek tomu sme zakončili školský rok úspešne. 

 

 

 



2. Materská škola 

a, b)  Údaje o počte prijatých detí do materskej školy v školskom roku 2022/2023 ( k 15.9. ) 

 

Počet detí v MŠ určený RÚVZ                                                                                                            155 

Celkový počet detí v MŠ k 15.9.2022                                                                                               153    

Počet tried                                                                                                                                              8 

Počet prijatých detí do materskej školy                                                                                           53   

Počet detí s odkladom povinnej školskej dochádzky                                                                      5 

Počet detí, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky                                 55  

Počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami                                                      0 

Evidované žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie                                          5              

5. a) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy: 
              
   Materskú školu finančne zabezpečuje zriaďovateľ Mesto Trenčín z podielových daní štátu.  
   Rodičia prispievajú na čiastočnú úhradu nákladov MŠ na spoločný účet.  Poplatok v šk.        
    roku 2021/2022 za MŠ bol  25,- € mesačne pre deti do 5 rokov.  
   MŠVVaŠ SR pridelilo finančné prostriedky na predškolákov, ktoré boli použité na nákup    
   učebných a športových pomôcok, divadelných a hudobných predstavení, nákup kníh na    
   rozvoj predčitateľskej gramotnosti, herných prvkov na dvor 
    
 
 
b)  ďalšie informácie o spolupráci školy: 
Materská škola má dlhoročnú spoluprácu s verejnosťou, rodičmi  a nižšie uvedenými 
inštitúciami. I napriek pandemickej situácii sme kontakty a spoluprácu neprerušili 
a v obmedzenom režime pracovali.  
Tá spolupráca, ktorá je na veľmi dobrej úrovni, je pre nás výzvou v nej pokračovať a tam, kde 
sú rezervy, je výzvou pracovať na jej zdokonaľovaní.  
Dobré výsledky škola dosahuje: 
-     v spolupráci s rodinou 
-     v spolupráci s ŠPPP  a CPPPaP       
-     v spolupráci so ZŠ /uč. I. ročníka/           
-     v spolupráci s knižnicou ZŠ 
-     spolupráca s Penguin sportclubom 



         
 
d) dôležité pre našu materskú školu 
Zameranie našej materskej školy je obsiahnutý v ŠkVP Veselé deti. Našim poslaním je, aby sa 
deti v materskej škole cítili bezpečne, šťastne. Materská škola podporuje osobnostný rozvoj 
detí v oblasti sociálno-emocionálnej, morálnej, estetickej rozvíja schopnosti a zručnosti, 
uzatvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade 
s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí. Materská škola kladie dôraz na individuálny 
prístup.  
Záver: 
Zjednodušili sme komunikáciu s rodičmi cez web stránku školy, skrášľujeme 
a rekonštruujeme exteriér MŠ, zväčšili sme kapacitu materskej školy 
 
 
      
 
                                                                                         ...................................................... 
                                                                                                       Ing. Silvia Javorská  
                                                                                     riaditeľka MŠ Na dolinách 
                                                                                        


